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Vigilância Sanitária interdita 
e desativa ferro velho 

Benção Nossa 
Senhora Aparecida

 A imagem da Peregri-
na Nossa Senhora Aparecida 
esteve visitando o Prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui e os servi-
dores que a recepcionaram na 
Prefeitura Municipal do Prata. 
A visita da imagem também 

passou pelo o PAM abençoan-
do o local para que o belo tra-
balho possa continuar sendo 
realizado, buscando sempre o 
melhor, sendo assim não olhe-
mos para trás, pois não é para 
lá que iremos. 

 Interdição cautelar foi 
realizada como medida preven-
tiva, haja vista que o estabele-
cimento viola a legislação sani-
tária, gerando risco iminente à 
saúde pública. Depois de vários 
anos e muitas reclamações dos 
vizinhos, finalmente o problema 
foi solucionado. A vigilância sani-
tária se dirigiu até o local, onde 
constatou a presença de grande 
quantidade de focos de dengue, 
além de muitos pneus e carcaças 
de veículos. O proprietário foi no-

tificado e em comum acordo com 
a Vigilância Sanitária, concordou 
em retirar todas as sucatas, en-
caminhando-as para uma área 
particular, no distrito industrial. 
Foi montada uma grande opera-
ção por diversos setores da Pre-
feitura, onde ocorreu a remoção 
dos ferros velhos, Pneus, poda e 
arvores. Foram eliminados cer-
ca de 50 focos de mosquitos da 
dengue, além de terem eliminado 
diversos criadouros e cobras e 
escorpiões.DIA MUNDIAL DA ÁGUA

 O Dia Mundial da Água 
foi criado pela ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas) no dia 
22 de março de 1992 para con-
vidar a sociedade à reflexão e à 
discussão sobre a importância 
deste bem natural no cotidia-
no das pessoas. Como a A.W 
Faber-Castell S/A acredita no 
poder da ação social e do indi-
víduo como agente participativo 
e multiplicador das ações para 
sustentabilidade, realizou uma 
ação em parceria com quatro 

escolas municipais, E.M Alice 
Bittencourt, E.M. Dr. Severiano 
Vilela, E.M. da Vila Vicentina, 
E.M. Junto a Loja Maçônica 
União e Caridade, onde 96 alu-
nos do 5° ano, receberam kits 
com produtos Faber-Castell e 
desenvolveram histórias em 
quadrinhos conscientizando so-
bre o desperdício e importância 
da água. Foi selecionado um 
trabalho de cada escola. Os 
alunos foram premiados pelo 
excelente trabalho.

Copa Regional do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba 2016

 A Associação Atlética 
Pratense jogou neste Domingo 
(20) em Douradoquara, onde 
a equipe pratense venceu os 
donos da casa por 7x1. A Pre-

feitura Municipal do Prata para-
beniza cada Atleta, Comissão 
Técnica e Diretoria pelo empe-
nho e pela Liderança do Cam-
peonato! 

Mutirão de Cirurgia
 Prefeitura Mu-
nicipal do Prata investe 
em mutirão de cirur-
gia: Varizes, Vesícula e 
Histerectomia (útero). 
Agradecer a parceria 
Dra. Maria Do Carmo; 
Dr. Fernando Augusto; 
Dr. Rolando e Dr. Décio. 
Foram realizadas duran-
te 03 meses um total de 
31 cirurgias: 10 cirurgia 
de vesícula, 14 Histerec-
tomia, 7 cirurgias de va-
rizes tudo pelo SUS no 
hospital Renascer.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BDMG PERDE LUCRATIVIDADE E 
AUMENTA A INADIMPLÊNCIA - O 
BDMG - Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S.A. cresceu signi-
ficativamente as suas operações en-
tre as micro e pequenas empresas e 
nos últimos quatro anos elevou a sua 
carteira de financiamentos e emprés-
timos de 8 mil clientes para cerca de 
23 mil, sendo que aproximadamente 
80% são formados por esse segmen-
to de empresas. Nos anos anteriores, 
a taxa de inadimplência vinha osci-
lando entre 1,5% a 2%, mas terminou 
2015 em 3,7%. No período mais agu-
do a inadimplência entre 15 e 90 dias 
chegou a 7,1% no ano passado e, no 
anterior, alcançou 4,5%. Diante de 
tais circunstâncias, a instituição esti-
ma ter fechado o ano de 2015 com 
um lucro de R$ 30 milhões, valor bem 
inferior aos R$ 56 milhões verificados 
no exercício anterior - ambos consi-
derados de baixo retorno pelo volume 
de operações realizadas e em função 
da magnitude do seu patrimônio líqui-
do. O aumento da inadimplência le-
vou o BDMG a ampliar as provisões 
para perdas relativas a sua carteira 
de financiamento. A provisão reali-
zada para esse fim atingiu R$ 10 mi-
lhões em 2015, contra R$ 82 milhões 
do ano anterior. O BDMG, durante 
os quatro anos do governo Antônio 
Anastasia/Alberto Coelho, concen-
trou volume significativo de suas ope-
rações de crédito a micro, pequenas 
empresas e a prefeituras municipais 
de Minas. A instituição estabeleceu 
para 2016 a meta de desembolsar 
R$ 2,3 bilhões - volume superior, em 
termos nominais, a 14% do verificado 
no ano passado. O objetivo da atu-
al administração é conseguir fazer o 
BDMG chegar a 2018 com uma car-
teira de financiamentos girando em 
torno de R$ 12 bilhões - volume bem 
superior aos atuais R$ 7,2 bilhões - o 
que não será nada fácil devido, prin-
cipalmente, às restrições do mercado 
financeiro brasileiro. (Jornal Mercado 
Comum - Belo Horizonte/MG)
A GATUNAGEM - Folheando nossos 
grandes jornais, tomamos conheci-
mento do que de bom, ruim ou pés-
simo acontece nos grandes centros 
do nosso imenso torrão pátrio. Rou-
balheira e muita roubalheira já não 
nos assustam mais. Conhecimento 
de que grandes figuras do mundo 
político e empresarial são gatunos, 
também já não nos assusta mais. E 
a roubalheira é uma síndrome nacio-
nal, já que homens ricos estão hoje 
presos por roubar. Não temos lará-
pios só em Brasília, já que ladrões do 
colarinho branco estão espalhados 
por todo país. Ainda bem que existe 
um Sérgio Moro para aliviar nosso 
sono. Mas vamos a um assunto pior, 
que são os assassinatos de pessoas 
inocentes. Hoje, os marginais estão 
matando sem dó nem piedade a che-
fes de família e até crianças; A "Fo-
lha", publicou reportagem sobre um 
"Serial Killer" condenado a 20 anos 
de prisão, por ter matado 29 pesso-
as. Este é um caso entre centenas 
que acontecem por aí. Um marginal 
como este condenado a 20 anos de 
prisão, vai durante este período, se 
não fugir, almoçar bem, tomar ba-
nho de sol, jogar um futebolzinho e 
ver uma boa TV e nós pagamos por 
tudo isto. E a pergunta é esta: E as 
famílias das vítimas como ficam? O 
mínimo que se poderia desejar ao 
assassino seria a "Pena de Morte". 
Será que os assassinos violentos 
continuarão descansando em nossos 
presídios? Algo precisa mudar e logo. 
Vamos aguardar com ressalvas, por 

que ... Quem viver, verá. (Francisco 
Risola - Jornal da Cidade - Poços de 
Caldas/MG)
LULA, A CÚPULA DO PT E OS PE-
TISTAS TRATAM OS CIDADÃOS 
BRASILEIROS COMO ANALFABE-
TOS, BURROS E RETARDADOS - 
O PT é um partido, ou um caso de 
fanatismo? Sim esta é uma pergunta 
que todo cidadão em sã consciência 
deve se fazer quando vê a cúpula do 
PT e até algum conhecido, familiar, 
ator, jornalista, etc, tentando defen-
der este partido dos infinitos escân-
dalos que eclodem dia a dia sobre o 
partido e seus milionários esquemas 
de corrupção. É como defender o 
indefensável, mas infelizmente as-
sistimos a setas tentativas. Os argu-
mentos são os de sempre, os de que 
o Lula e sua trupe têm feito é o mes-
mo que os outros partidos sempre 
fizeram, de que Lula-PT está sendo 
perseguido porque melhorou a vida 
dos pobres, e que os ricos do país 
não aceitam esta melhora. Na verda-
de estes argumentos podem até ter 
colado em outros tempos, mas não 
agora, com as provas redundantes 
colhidas na operação Lava Jato e em 
muitas outras investigações em cur-
so. Confesso que me incomoda esta 
pequenez dos Petistas, pois a velha 
retórica mostra que no fundo, tratam 
os cidadãos brasileiros como analfa-
betos, burros, retardados. Na atual 
situação nem mesmo os mais desin-
formados politicamente, os analfabe-
tos podem acreditar que Lula-PT não 
sabia de nada. Quando o Petista em 
questão tenta este tipo de diálogo co-
migo, peço-lhe primeiro que respeite 
o mínimo de inteligência que ele jul-
ga que eu tenha, mudo de assunto e 
se ele insistir peço licença e o deixo 
ali, afinal discutir com fanático não 
leva a nada. Mas uma coisa é certa 
caro leitor, o PT é organizado, tipo 
quadrilha bem orquestrada, e se nós 
cidadãos de bem não nos mexermos, 
não formos pra rua mostrar nossa in-
dignação eles darão a volta por cima. 
Mais manifestações, Brasil afora, es-
tar para vir, pegue sua bandeira, sua 
camisa verde, amarela, azul, ou pe-
gue somente sua indignação e venha 
você e sua família mostrar que você 
luta por um Brasil melhor. (Inês Vala-
dares - Jornal Diário Boca do Povo 
- Sete Lagoas/MG)
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA - 
Qualquer pessoa minimamente ins-
truída e razoavelmente informada 
dos fatos já se deu conta de que, do 
jeito que vai, o Brasil não demora 
para despencar no caos econômico 
e social. Medidas urgentes e corajo-
sas (impopulares, no bom português) 
impõem-se à nação para que o país 
consiga se desviar do rumo trágico 
que tomou nos últimos tempos. A dí-
vida pública aumenta perigosamente, 
e a alta velocidade de sua expansão 
é um dado que há muito deveria ter 
acendido a luz de advertência den-
tro do Planalto. Mas, o que fazem os 
gênios de Brasília? Da mesma forma 
que um desavisado trata pneumonia 
com aspirina, o Planalto propõe ata-
car o desarranjo das contas públicas 
prevendo, por exemplo, a suspensão 
de novas desonerações, também do 
aumento de despesas de custeio, 
assim como a suspensão da realiza-
ção de concursos e criação de novos 
cargos públicos. Parece piada que, 
ante o andar da carruagem, essas 
medidas ainda não tenham sido to-
madas. A suspensão da concessão 
de aumentos reais ao salário míni-
mo (SM) - em um contexto extremo 
como o atual, em que o desempre-
go é galopante - é uma das medidas 
que foram postergadas para o último 
caso. Em paralelo, para dar alguma 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO TRATOR FORD 6.600 – Ano 2002 ou troco por gado: Tratar (34) 99974-
7679 falar com Marcio 
VENDO TERRENO – Avenida Talma Campos de Abreu, No Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300m², frente de 12m, pelos lados 25m : Tratar (34)99999-
8767 ou 99136-0096
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, 
sala, copa e cozinha conjugada, área de serviço com varanda, garagem coberta, 
cerca elétrica: Tratar (34) 99999-8767 ou 99136-0096

Fux nega pedido do governo para 
anular decisão sobre posse de Lula

 O ministro Luiz Fux, do 
Supremo Tribunal Federal, negou 
na madrugada desta terça-feira o 
pedido do governo para anular a 
decisão do ministro Gilmar Men-
des, que suspendeu a posse do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva na Casa Civil. Fux decidiu 
extinguir o processo sem sequer 
analisar o mérito do pedido feito 
pela Advocacia-Geral da União, 
porque, segundo ele, a ação ia 
contra a jurisprudência criada pela 
corte. "O Supremo Tribunal Fe-
deral, de há muito, assentou ser 
inadmissível a impetração de man-
dado de segurança contra atos 
decisórios de índole jurisdicional, 
sejam eles proferidos por seus mi-
nistros, monocraticamente, ou por 
seus órgãos colegiados", anotou o 
ministro. O mandado de seguran-
ça foi protocolado ontem pela AGU 
diante da perspectiva de que o re-
curso sobre a decisão de Gilmar 
Mendes e as ações sobre o caso 
que estão com o ministro Teori 
Zavascki só irão ser julgados pelo 
plenário a partir da próxima sema-
na, por conta do feriado da Pás-
coa no Judiciário. Na peça, a AGU 
alegava que a decisão de Gilmar 

Mendes de anular a nomeação de 
Lula para a Casa Civil foi "absolu-
tamente peculiar e ilegal". O órgão 
afirmava que o ministro deveria ter 
se declarado impedido de julgar a 
situação de Lula porque já havia 
se manifestado sobre o caso pu-
blicamente e porque tem ligação 
com a advogada Marilda de Paula 
Silveira, que assinou o mandado 
de segurança apresentado pelo 
PPS. O pedido do partido, junta-
mente com uma ação do PSDB, 
culminou na liminar de Gilmar que 
suspendeu a posse de Lula na 
sexta-feira passada. A AGU tam-
bém argumentava que era prerro-
gativa da presidente escolher os 
seus ministros e que Lula poderia 
assumir o cargo porque está sen-
do apenas investigado e ainda não 
foi condenado. "Notadamente, em 
período de notória crise política e 
turbulência institucional, não se 
pode manietar a presidenta da 
República no seu típico espaço de 
discricionariedade na direção polí-
tica", diz na peça. Em sua decisão, 
Gilmar alegou que Lula havia acei-
tado assumir a Casa Civil para ga-
nhar foro privilegiado. (Fonte: Site 
Estadão)

satisfação à sociedade, o ministro da 
Fazenda acena com o contingencia-
mento de R$ 23,4 bilhões, valor cla-
ramente insuficiente para dar conta 
do aumento do SM deste ano, que 
vai custar a bagatela de R$ 30,2 bi-
lhões aos cofres públicos. O governo 
do PT é covarde, tem medo de en-
frentar os desafios do momento de 
forma corajosa como deveria, porque 
é refém de um discurso populista e 
demagógico; é prisioneiro de uma 
militância que sempre se notabilizou 
por desprezar a boa aritmética, com 
um discurso de conquistas trabalhis-
tas e justiça social. Com essa menta-
lidade, o Brasil vai morro abaixo. - Sil-
vio Natal - Jr. Estado de Minas - Belo 
Horizonte/MG
BEM LEMBRANDO - Do consagra-
do jornalista Alves de Mello, da Rádio 
CBN, uma lembrança poética de Bel-
told Brecht, em sua Teoria do Rádio 
(1927-1932): "Um homem que tem 
algo a dizer e não encontra ouvintes 
está em má situação. Mas pior ainda 
estão os ouvintes que não encon-
tram quem tenha algo a dizer-lhes".
O PROFESSOR - Aos 13 minutos 
da meia hora de entrevista à Carta 
Maior - esquerda de carteirinha -, em 
9 de outubro de 2013, Luiz Inácio 
Lula da Silva ensinava a combater 
a corrupção... Aos 33 minutos, Lula 
reclama até dos grampos feitos pelo 

Obama contra ele... O curioso é 
constatar como o passar do tempo 
fez Lula perder, na prática, a linha de 
seu discurso.
A UAITEC PRATA PARTICIPA AO 
VIVO DO FOMS 2016 - A Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Minas Gerais 
(SECTES) realizou no dia (20) de 
março (domingo) um dos maiores 
eventos de mídias sociais de Minas 
Gerais o “FOMS – Fórum de Mídias 
Sociais”, o FOMS 2016 nasce com o 
intuito de provocar uma ampla dis-
cussão e reflexão sobre o atual cená-
rio das plataformas digitais, inspiran-
do empreendedores de todo o país. 
O evento foi transmitido ao vivo por 
videoconferência direto de Belo Ho-
rizonte (Ouro Minas Palace Hotel). 
A Uaitec de Prata foi a escolhia para 
representar mais de 100 Uaitec’s de 
Minas Gerais na transmissão ao vivo 
com o evento. O Coordenador Geral 
da Universidade Aberta e Integrada 
de Minas Gerais - Uaitec Polo Pra-
ta Prof. Esp. Talles Augusto Arantes 
Silva participou por videoconferência 
com perguntas para o renomado pa-
lestrante PC Siqueira, PC é um you-
tuber que possuí mais de 2 milhões 
de inscritos em sua conta no YouTu-
be, sendo um dos grandes vloggers 
da chamada primeira geração de 
youtubers.    

Ministro sequer analisou mérito do 
recurso, uma vez que o processo vai 

contra jurisprudência da corte
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 A República brasileira em 
15 de novembro de 1889 foi um 
acidente. Se o povo tivesse toma-
do parte, não sairia. Quando, um 
depois, no dia 16 de novembro, o 
major Solon levou ao imperador 
Pedro II a comunicação de sua 
deposição e da instauração da Re-
pública, tratando-o por majestade, 
alteza etc e pedindo licença pra 
retirar-se, Minas Gerais já sabia 
do desabamento do Império desde 
à tarde do dia anterior, por telegra-
ma. O governador Visconde de Ibi-
rituma foi deposto e foi nomeado 
novo governo. Em Uberabinha, 
tinha muita briga entre conserva-
dores e liberais, mas não sei de re-
publicanos. O primeiro clube repu-
blicano do Triângulo foi o do Prata, 
com sete membros. O seguinte 
foi o de São José do Tijuco (Ituiu-
taba), depois veio o de Uberaba 
em 1889, em represália à visita 
indesejada do Conde d’Eu, futuro 
imperador. A notícia da proclama-
ção chegou a Uberaba no dia 16. 
Nada se fez. Quando o grande 
republicano, Costa Machado, che-
gou de viagem, reuniu o povo e 
confirmou a proclamação. Saíram 
pelas ruas aos vivas acompanha-
dos pela Banda União Uberaben-
se, tocando a Marselhesa, hino 
francês. Curioso isso, enquanto 
não se oficializou o Hino Nacional 
Brasileiro, nas ocasiões cívicas, o 
Hino executado para a Pátria nova 
era a Marselhesa. Costa Machado 
aprontou: demitiu todo mundo, no-
meou seus cupinchas e já estava 
pronto para demitir juiz e promotor, 
câmara e tudo, quando chegou à 
cidade o coronel Antônio Fernan-
des Vilela de Andrade, tijucano, 
maçom de alto de grau, pai do nos-
so querido estradeiro Fernando Vi-
lela, com jornais noticiando que o 
governo provisório não pretendia 
mexer nas corporações adminis-
trativas. Tudo que o Machado fez, 
desfez-se. Só elegeram uma Junta 
Governativa Provisória, no dia 20. 

Em São José do Tijuco, importante 
núcleo republicano a notícia chega 
a 23. Cautelosamente aguardaram 
confirmações que chegam a 27. 
O povo se reúne e vai à casa do 
pároco Ângelo Tardio pedir-lhe um 
“Te Deum”. Depois do “Te Deum”, 
o povo percorre as ruas aos vivas 
e vão às casas dos líderes repu-
blicanos onde há longo falatório, 
foguetório e tome Marselhesa. 
Depois, baile na casa de Mano-
el Vilela de Andrade. No Prata, a 
Câmara se reúne no dia 26 de de-
zembro com número insuficiente e 
ilegal para a reunião. Mesmo as-
sim, o presidente Honório José de 
Salles coloca a palavra livre e, de-
pois, os cidadãos e os vereadores 
presentes assinam uma moção 
de apoio ao Governo Provisório. 
São 26 assinaturas apenas. Em 
Frutal, onde prevalece o pensa-
mento monarquista, a Câmara se 
reúne e simplesmente reconhece 
o Governo Provisório. Em Dores 
de Santa Juliana, ao saber da 
notícia, a primeiro de dezembro, 
povo e banda vão para a porta dos 
Correios aguardar a confirmação 
que chega e põe os manifestantes 
eufóricos. Saem pelas ruas aos vi-
vas e ao som da Marselhesa pelo 
Banda local. Muitas residências 
oferecem cervejas e vinhos ao 
povo. Em São Pedro de Uberabi-
nha não aconteceu nada, apenas 
o jornal “Gazeta de Uberaba” pu-
blica uma nota de seu correspon-
dente nesta cidade: “Achamo-nos 
atualmente na melhor quadra de 
tranquilidade”. A sociedade ube-
rabinhense, desprezando as lutas 
inglórias e improfícuas que se da-
vam no tempo do regime monár-
quico, acompanha o grande movi-
mento popular de 15 de novembro, 
mostrando-se possuída de prazer, 
que é natural a todo brasileiro que 
estremece a sua generosa pátria... 
etc... (Antônio Pereira é historiador 
e colunista do jornal Correio de 
Uberlândia).

A REPÚBLICA NO TRIÂNGULO
Por Antônio Pereira

 Assim que retornar do re-
cesso desta semana de Páscoa, 
quando não ocorrem sessões, o 
Supremo Tribunal Federal tem 
para descascar uma cenoura digna 
daquele coelho que não bota ovo. 
O teor das escutas telefônicas ab-
solutamente legais, feitas pela Po-
lícia Federal para monitorar Luiz 
Inácio Lula da Silva, revelam fatos 
institucionalmente ainda mais gra-
ves que aqueles vindos a público. 
O juiz Sérgio Fernando Moro en-
viou ao ministro Teori Zavascki a 
"degravação" das interceptações 
nas quais "fortuitamente foram co-
lhidos diálogos com interlocutores 
ocupantes de cargos com foro pri-
vilegiado". Moro as encaminha ao 
Egrégio Supremo Tribunal Federal 
"para eventuais medidas cabíveis". 
As conversar podem comprovar 
crimes de tráfico de influência e 
tentativa de obstrução da livre atu-
ação do judiciário. A revelação dos 
grampos, questionada pela defesa 
de Lula, tem repercussão tensa no 
meio militar. Entre oficiais gene-
rais da ativa e da reserva circula 
o teor completo das 92 páginas do 
"Auto de Interceptação Telefônica 
058/2016, produzido pela Equipe 
de Análise do Grupo de Trabalho 
da Lava Jato. O material foi en-
viado, originalmente, ao delegado 
federal Luciano Flores de Lima. 
Refere-se a "Questões de Foro 
por Prerrogativa de Função" na 

Operação Aletheia. A temperatu-
ra aumenta no inferno político de 
Brasília. Até que o STF decida o 
contrário, Sérgio Moro continua na 
Justiça Federal em Curitiba com os 
inquéritos relacionados a suposta 
ocultação de patrimônio pelo ex-
-presidente Lula, que poderia estar 
relacionada ao esquema crimino-
so da Petrobras (estatal de eco-
nomia mista que ontem divulgou 
um prejuízo recorde de R$ 34,8 
bilhões, em 2015). A Petrobras foi 
obrigada a confirmar a abertura 
de uma investigação interna para 
apurar o teor de uma denúncia re-
velando que maracutaias na área 
de recursos humanos da empresa 
podem ter gerado prejuízos de até 
R$ 40 bilhões. O grupo Pequenos 
Acionistas e Empregados Preocu-
pados (Paep) reclama que a área 
de RH é comandada por sindicalis-
tas da Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) desde 2003, quando 
o Partido dos Trabalhadores (PT) 
assumiu o governo. Em um dos 
trechos, em que afirma mostrar o 
“passo a passo do petrolão sin-
dical”, o documento diz que “sin-
dicatos da FUP (ligados à CUT e 
ao PT) e RH Petrobras (que tem 
membros da FUP e do governo 
do PT) fecham Acordos Coletivos 
cheios de brechas e sem seguir as 
orientações do Jurídico”. (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 21 de Março de 2016).

Militares ficam indignados com 
teor de gravações sobre Lula - que 

Moro enviou para STF avaliar
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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 Durante operação anti-
drogas, a policiais militares pas-
saram a monitorar a residência 
localizada na Rua Elias Camar-
go, numero 50, onde havia varias 
denuncias de trafico de entorpe-
cente no local. Em certo momen-
to foi visualizado um usuário sain-
do da casa. Os policiais ao tentar 
aborda-lo, o mesmo evadiu e não 
foi localizado. Diante dos indí-
cios de trafico, eles adentraram 
no imóvel, onde se encontravam 
os autores Francisco Raimundo 
da Silva, Jurandir Raimundo da 
Silva e Adriano Raimundo da Sil-
va. Durante as buscas no interior 
do imóvel foram localizado 171 
pedras de crack doladas pron-
tas para a venda, 307 reais em 
dinheiro em notas fracionadas e 
moedas, aproximadamente 03 
kg de acido bórico, 01 aparelho 
de telefone celular e 01 rolo de 
papel alumínio. Os autores foram 
presos e conduzidos à delegacia 

de policia, juntamente com os 
materiais apreendidos.

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 99999-8767 CTBC ou 99136-0096.

ALUGO 
ExCELENTE CASA

Trafico de drogas no Prata

 Durante operação da Po-
licia Militar de combate de tráfico 
de drogas, diante da informação 
de que o autor, Hélio José dos 
Santos, 30 anos, estava trafican-
do na Rua Gil Sapucaia o mesmo 
foi abordado, tendo relatado que 
estava residindo com Valter Vile-
la, 31 anos no referido endereço. 
Após ser franqueada a entrada 
dos policiais e durante as buscas 
foi localizada uma espingarda ca-

libre. 20 e 10 cartuchos  intactos. 
Após deslocamento até residên-
cia verdadeira de Hélio, foram 
encontrados: 01 arma branca, 01 
balança de precisão, 01 dichava-
dor, vários papeis filme com res-
tos de substância semelhante a 
crack. Participaram da operação: 
tenente Carvalho, cabo Mendes, 
sargento Fagundes, soldado Nas-
cimento, sargento Welber e solda-
do Renato.

Trafico de drogas e 
apreensão de arma de fogo

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, MUNICI-
PIO E DISTRITO DE PRATA-MG

E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

 Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas 
Naturais desta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que 
pretendem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - VICTOR CESAR MA-
GALHAES SILVA, solteiro, técnico agrícola, filho de CESAR MAGALHÃES 
ARAUJO e de PATRICIA BARBOSA DA SILVA PACAU, residente no(a) Rua 
Netuno, 312, apto 02, em Patos Minas-MG, e ANA VITORIA SANTOS LO-
PES, solteira, estudante, filha de FRANCISCO LOPES e de ABIGAIL SAN-
TOS MACEDO LOPES, residente no(a) Rua Vicente Almada, 312, Prata-
-MG. - ADRIANO APARECIDO DA SILVA, solteiro, assistente administrativo, 
filho de NIVALDO DA SILVA e de EUNICE DE FATIMA RODRIGUES SILVA, 
residente no(a) Rua Das Cerejeiras, 161, Jacarandá, em Prata-MG, e GIZA 
SILVA SALVINO, solteira, advogada, filha de LENILSON PEDRO SALVINO e 
de MARIA GERALDA SILVA,  residente no(a) Rua Alfredo Teodoro dos Reis, 
11, Centro, em Prata-MG. - DIEGO HENRIQUE SILVA FERREIRA, solteiro, 
mecânico, filho de EDMAR JOSÉ FERREIRA e de MARLUCE DE JESUS 
SILVA FERREIRA, residente no(a) Rua Alagoas, 103, em Prata-MG, e CIN-
TIA HELENA SILVA BORGES, solteira, farmacêutica, filha de CARLOS RO-
BERTO FAGUNDES BORGES e de SUELI SILVA BORGES, residente no(a) 
Rua Osório Adão, 29, em Prata-MG. - UELDER ANTONIO SILVA COSTA, 
solteiro, operador de produção, filho de DIVINO ANTONIO FREITAS COSTA 
e de NELZINHA BRAZ DA SILVA COSTA, residente no(a) Rua Cel. Emídio 
Marques, 1680, em Prata-MG, e TERESA VIEIRA GONÇALVES, solteira, 
operador de produção, filha de MARCELINO FREITAS GONÇALVES e de 
DINALICE VIEIRA GONÇALVES, residente no(a) Rua Cel. Emídio Marques, 
1680, Prata-MG. - LEANDRO ARAÚJO LÚCIO, solteiro, defensor público, fi-
lho de DIRCEU ARAÚJO NETO e de MARA LÚCIA ARAÚJO, residente no(a) 
Rua Oliveira Vieira de Souza, 479, em Prata-MG, e CARLA NUNES COS-
TA, solteira, representante de medicamentos, filha de JOÃO RIBEIRO DA 
COSTA e de SONIA NUNES COSTA, residente no(a) Rua Oliveira Vieira de 
Souza, 479, em Prata-MG. - ILDEVON MARIA DE QUEIROZ JUNIOR, sol-
teiro, designer gráfico, filho de ILDEVON MARIA DE QUEIROZ e de MARIA 
APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA, residente no(a) Rua Jeronimo Felizar-
do, 810, em Prata-MG, e JACQUELINE SILVA ROSA, solteira, comerciante, 
filha de MAURICIO ROSA e de MARIA APARECIDA SILVA RODRIGUES, 
residente no(a) Rua Jerônimo Felizardo, 810, em Prata-MG. - CÁSSIO HEN-
RIQUE OLIVEIRA SILVA, solteiro, serviços gerais, filho de MARIA DO CAR-
MO OLIVEIRA SILVA, residente no(a) Rua Cristiano Pereira Cesar, 211, em 
Prata-MG, e DAYANE SANTOS FERREIRA MORAIS, solteira, do lar, filha 
de LEONARDO FERREIRA MORAIS e de MARIA DAS GRAÇAS SANTOS 
MORAIS, residente no(a) Fazenda Tamboril, em Prata-MG. Se alguém tiver 
conhecimento da existência algum impedimento legal, oponha-o na forma da 
lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente 
que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa. Prata-MG, 18 
de março de 2016.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  
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